
A KÖVESKÁL (Kk.) 9. SZ. FÚRÁS 
H a a s  J.—T ó t h n é  M a k k  Á .—G ó c z á n  F .—O r a v e c z n é  S c h e f f e r  A.

Bevezetés

Az Országos Alapszelvény Program keretében 1980-ban mélyített Köves- 
kál (Kk.) 9. sz. fúrás célja elsősorban az volt, hogy a Balaton-felvidék DNvi- 
részén feltárja és ezzel vizsgálhatóvá tegye az alsó-triász rétegsort, amelynek 
átfogó és részletes vizsgálatát csupán felszíni szelvényekkel megoldani nem 
lehet. A dunántúli-középhegységi triász ősföldrajza és fejlődéstörténete szem
pontjából elsősorban arra a kérdésre kerestünk választ, hogy milyen válto
zási tendenciák nyomozhatok az alsó-triász rétegsorban É K —DNy-i irányban 
(Alcsútdoboz — Iszka-hegy—Balatonfüred—Köveskál szelvény mentén), to
vábbá erre az irányra merőlegesen (Bakonyszűcs—Köveskál).

A fúrás helyének megállapításánál figyelembe vettük a Mecseki Ércbá
nyászati Vállalat kutatásai során szerzett földtani ismereteket, amelyeket 
S zabó  I. foglalt össze fúráskitűzési javaslatában. A fúrási rétegsorok és a fel
színi bejárás alapján Szabó  I. és H a a s  J. tűzték ki a fúrást Köveskál telepü
léstől Ny-ra (1. ábra) a temető közelében levő felhagyott kőfejtő mellett, ahol 
a felszínre bukkanó Aszófői Dolomit Formáció dőlése mérhető volt, és nem 
látszott jelentősebb tektonizáltság.

A fúrás 0—378,0 m-ig alsó-triász képződményeket harántolt, majd 404,0 
m-ben a 378,0 m-ben megütött Balatoniéi vidéki Homokkő Formációban állt le 
(16. ábra). A teljes maganyagot a MÁFI szépvízéri mintaraktárában őrzik. 
A műszaki dokumentáció, a rétegsor leírása, a geofizikai karottázs szelvény, 
valamint a részletvizsgálatok eredményeit is tartalmazó zárójelentés a MÁFI 
Adattárában található. Az összes kőzetvizsgálat a M. Áll. Földtani Intézet
ben készült.

A makroszkópos leírást és a csiszolatok mikrofácies vizsgálatát d b . H aas  János és 
T óthné  Ma k k  Á gnes,

a röntgen- és termikus vizsgálatokat d b . Fa rk as  L ászló és R im anóczy  L ászlóné , 
a kémiai elemzéseket d e . I k r é n y i K á r o l y  és a kémiai csoport tagjai, 
a színképelemzést d r . Csalagovtts I m r e ,
a szerves geokémiai vizsgálatokat B ritcknerné d r . W e in  A lice  és d r . V ető  I stván* 
a szemcseelemzéseket T óthné Ma k k  Á gnes és a Szediment Laboratórium, 
a makrofauna vizsgálatokat d r . D etre  Csab a , 
a Foraminifera vizsgálatokat Oraveczn é  d r . Scheffer  A n n a , 
a  paljmológiai és szerves mikrofácies vizsgálatokat d r . G óczán  F erenc  végezte.

* Az adatokat és az értékelést 1. az I. Függelékben.
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16. ábra. A  Köveskál 9. sz. fúrás összefoglaló szelvénye
1. Vörös, aleuritos finomhomokkő, 2. szürke, finomszemcsés homokkő, 3. porózus, agyagos— kőzetlisztes do
lomit, 4. dolomitmárga— dolomitos aleurolit, 5. dolomit, 6. finomhomokos aleurolit, 7. kőzetlisztes dolomit, 
8. kőzetlisztes agyagmárga biokalkarenit lencsékkel, 9. agyagos (márgás) aleurolit biokalkarenit lencsékkel, 

10. márgás finomhomokkő, 11. oolit, 12. pórus, üreg
Fig. 16. Summarizing profile of borehole Köveskál 9

1. Red silty fine-grained sandstone, 2. grey fine-grained sandstone, 3. porous, argillaceous-silty dolomite, 4. 
dolomarl— dolomitic siltstone, 5. dolomite, 6. fine-sandy siltstone, 7. silty dolomite, 8. silty claymarl with 
biocalcarenite lenses, 9. argillaceous (marly) siltstone with biocalcarenite lenses, 10. marly fine-grained sand

stone, 11. oolite, 12. pore, void
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A fúrás perm korú képződményei

B a l a t o n f e l v i d é k i  H o m o k k ő  F o r m á c i ó

A Balatonfelvidéki Homokkő Formáció 404,0 — 378,0 m között feltárt 
szakaszát zömmel vörös színű, közép- és durvaszemcsés, kőzetlisztes kvarc
homokkő, valamint sötétvörös agyagos aleurolit képviseli. A homokkő és 
aleurolit szakaszok ciklusosán váltakoznak.

A  legfelső ciklus 383,0 m-ben indul, hullámos felszínnel, aleurolit brecs- 
csával, durva homokkőrétegekkel, majd a ciklus felsőbb részén homokos aleu
rolit található. A ciklus valószínűleg lepusztulás miatt nem teljes (a lepusz
tulás mértéke bizonytalan). Erre éles határral (penakkordánsan) települ a 
triász transzgressziós sorozat.

A fúrás triász korú képződményei 

A r á c s i M  ár  g a F o r m á c i ó

A triász rétegsor alsó részét az Arácsi Márga Formáció képviseli (378,0 —
296.0 m), amely dolomit, dolomitmárga, homokkő és aleurolit rétegek váltakozá
sából, illetve dolomit, aleurit, homok és agyag átmeneti kőzeteiből épül fel. 
A formáció egésze e szelvényben dolomitosabb, mint a Balaton-felvidék más 
részein, vagy az Alcsútdoboz 2. sz. fúrásban. A formáción belül két tagozatot 
különíthetünk el (16. ábra).

A triász képződmények legalsó részén egy homokkő réteg figyelhető meg 
(378,0—375,5 m), amely ugyancsak számos balaton-felvidéki szelvényben is 
elkülöníthető. Erre az uralkodóan dolomitból álló Nádaskúti Dolomit Tagozat 
települ, de más szelvényekhez viszonyítva nagyobb vastagságban (375,5 —
331.0 m).

A formáció felső szakaszát dolomit betelepüléseket tartalmazó dolomit
márga és aleurolit váltakozásából álló rétegsor alkotja, amely az Arácsi Márga 
Tagozatba sorolható (331,0 — 296,0 m).

A fúrás szelvényét, tagolását, kőzetfizikai, összetételi jellemzőit, a mikro- 
fácies-típusokat és fáciesgörbét a 17. ábrán tüntettük fel.

Makroszkópos kőzettani jellegek
Az Arácsi Márga Formáció bázisát képező homokkő világosszürke és 

sötétszürke kőzetlisztes és agyagos mikrorótegekből épül fel. Rövid szakaszo
kon halványvörös. A rétegfeiszínek hullámbarázdásak, agyaghártyával vagy 
csillámlemezekkel borítottak. Alárendelten párhuzamos rétegzettség is meg
figyelhető.

A Nádaskúti Dolomit Tagozat zömét dolomit, kőzetlisztes dolomit és 
dolomitmárga képezi. Az alsó szakaszon (kb. 344,0 m-ig) a törmelékes frakció 
szemcséi durvábbak. Itt homokos aleurolit, ill. márga jellemző, míg a 344,0 —
331.0 m között dolomitmárga rétegek települnek. Az összleten belül tömör, 
ill. porózus rétegek váltakoznak.

A  pórusok mérete általában 0,5 —2,0 mm, egyes szakaszokon elérheti az 
5 — 10 mm-t [1 cm-nél nagyobb üregek csak kivételesen fordulnak elő (XIII. 
tábla, 1.)]. A porózus rétegek az alsó 20 m-ben gyakoribbak, feljebb csak 
vékonyabb szintekre korlátozódnak.
4*
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A kőzet színe általában világos- vagy sötétebb szürke, alárendelten zöl
des, a vékony rétegek világos vörösek. Párhuzamosan rétegzett. Egyes szaka
szokon hullámos rétegfelszínek jellemzők (369,0 — 368,0 m, 365,0—364,0 m, 
363,0—362,0 m között, 355,5 m, 345,0 m, 341,0 m és 338,0 méternél). Helyen
ként mikro rétegzettség is megfigyelhető (sötétebb, agyagosabb és világos, 
kőzetlisztesebb lemezek váltakoznak). Mikrorétegzettség mutatkozik a 375,0 
és 368,5 m-ben. A törmelékes eredetű szemcsék gradációja (felfelé finomodó 
tendenciával) ismerhető fel a 351,0—350,0 m, valamint a 335,0 — 334,0 m 
között.

Az Arácsi Márga Tagozat esetében a rétegsor zömét világosabb (kőzet
lisztes) és sötétebb szürke (agyagos) mikrorétegek váltakozása adja. Apró
szemcséjű, homokos aleurolit települ 326,0 — 312,0 m között és még néhány 
további vékony rétegben. 304,0—296,0 m között, a tagozat felső részén, vas
tagabb dolomit betelepülés észlelhető.

A mikro-, illetve vékonyrétegzettség csak a max. 1 —2 m vastagságot 
elérő finomabb szemcsés dolomitmárga szakaszokon, illetve a vastagabb dolo
mit-szakaszokon szűnik meg, bár legtöbbször a szervesanyag-dús szintek a dolo
mitnak is mikrorétegzett jelleget adnak.

Az alsó szakaszon 322,0 m-ig figyelhetők meg porózus szintek, de meny- 
nyiségük a tömör kőzetekéhez képest alárendelt. 331,0—304,0 m között 
ebben a dolomitmárgás—dolomitos aleurolit összletben vékony, átkristályoso
dott dolomitrétegek, -lencsék települnek. Egyes réteglapokon összemosott 
kagylóteknő kőbelek észlelhetők (XV. tábla, 1.).

Vékony közbetelepülésként különleges kőzetkifejlődés figyelhető meg
330.1 méterben. Itt a kőzet biogén eredetű, lekerekített, 0,1—0,2 mm átmé
rőjű kalcitanyagú törmelékszemcsékből áll, amelynek pórusait részben mikro- 
pátos, részben pátos dolomitcement tölti ki (XXVII. tábla, 1.). Glaukonites 
biokalkarenit lencséket 327,4 m és 304,2 m-ben észleltünk. * 1

17. ábra. A  Köveskál 9. sz. fúrás geofizikai, kőzetösszetételi és szedimentológiai jellemzői, 
ásványos összetétele, mikrofácies típusai és fáciesgörbéje

A Rétegoszlop: 1. homokkő, 2. aleurolit, 3. mészkő, 4. mészmárga, 5. porló dolomit, 6. dolomit, 7. maghiány.
—  В Tektonizáltság: gy =  gyenge, к =  közepes, e =  erős. —  C Dőlés: (°) — D S zín : S =  sárga, В =  barna, V =  vörös, 
Z =  zőld, Sz =  szürke. — Színárnyalatok: 8. világos, 9. közepes, 10. sötét. —  E  Geofizikai mérések. — F  Ásvá
nyos összetétel: 11. kaiéit, 12. vasas dolomit, 13. kaolinit, 14. illit, 15. kvarc, 16. egyéb ásványok. —  G M ikro
fácies típusok: a =  1. aleurolit—homokkő, 2. rétegesen váltakozó terrigén és dolomit-törmelékes fácies, 3. 
finomtörmelékes—dolomitlisztes fácies, b =  4. kőzetlisztes dolomit, 5. törmelékes dolomit, 6. dolomikrit, 7. 
átkristályosodott dolopátit, c =  8. szórtan bioklasztos fácies, 9. bioklasztit, d =  10. egyéb. —  H Üledékes jegyek:
1. vízvesztési repedés, 2. intraklaszt, 3. mikrokeresztrétegzés, 4. hullámfodor, 5. hullámos rétegzettség, 6. le
mezes rétegzettség, 7. gradáció, 8. konvolut rétegzettség, 9. rétegzésre merőleges, ferde és U-alakú féregjárat- 
nyomok, 10. rétegzésmenti féregjáratnyomok, 11. bioturbáció, 12. szénölfc növényi maradvány. — Fácies-

görbe: 17. lagúna, 18. biokalkarenit grainstone felhalmozódás
Fig. 17. Borehole Köveskál 9: Geophysical, petrographical and sedimentological charac

teristics, mineralogical composition, microfacies types and facies curve 
A Columnar section: 1. sandstone, 2. siltstone, 3. limestone, 4. calcareous marl, 5. pulverulent dolomite, 6. do
lomite, 7. no core. —  В Tectonic deformation: gy=w eak, k =  moderate, e =  strong.— C D ip : (°). — D Colour: 
S =  yellow, В =  brown, V =  red, Z =  green, Sz =  grey. —  Colour shades: 8. light, 9. moderate, 10. dark. — 
E Geophysical data.— F  Mineralogical composition: 11. calcite, 12. ferruginous dolomite, 13. kaolinite, 14. illite, 
15. quartz, 16. other minerals. —  G M icrofacies types: a =  1. siltstone-sandstone, 2. microlaminated siliciclastic 
and dolomitic facies, 3. fine-clastic—dolomite silt facies, b =  4. silty dolomite, 5. detrital dolomite, 6. dolo- 
micrite, 7. recrystallized dolosparite, c  =  8. bioclastic wackestone-packstone facies, 9. bioclastite, d = 10. others.
—  H Sedimentary features: 1. shrinkage cracks, 2. intraclasts, 3. micro-cross-lamination, 4. ripple-marks, 
b. wavy lamination, 6. lamination, 7. grading, 8. convolute lamination, 9. perpendicular, oblique, and U-sha
ped worm-tracks, 10. worm-tracks on bedding surface, 11. bioturbation, 12. coalified plant remains. — Facies

curve: 17. lagoon, 18. biocalcarenite grainstone accumulation
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A tagozat legfelső részén a kőzettani jellegek folyamatos változásával jel
lemezhető átmenet van a Hidegkúti Homokkő Formáció felé. Az ott jellemző 
aprószemcsés homok—homokkő először 297,0 m-ben jelenik meg, míg az utolsó 
átkristályosodott dolomitrétegecske (amely viszont az arácsi márgára jellemző) 
még a 294,0 m-ben is jelentkezik.

A  kőzet színe 331,0—313,0 m között világos- és sötétszürke, néhol enyhén 
zöldes árnyalatú. Ezen a szakaszon a vöröses árnyalatú kőzetszín igen ritka.

A rétegzettségi jegyek között az egyenetlenül hullámos rétegfelszínek 
gyakoribbak, ritkábban párhuzamos-egyenes rétegzéssel. A réteglapok agyag
hártyával borítottak vagy agyagosak. Mikrorétegzettség több szintben is meg
figyelhető (pl. 326,0 —325,0 rn, 322,0-321,0 m, 318,0-317,0 m, 306 ,0 - 
305,0 m között).

gy к e о 15 30* S В V 1 Sz о m'^ iooíö ry;»'

S.ard.’fotd Tenger
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Az üledék víztelenedósére utaló nyomok (zsugorodási és száradási repedé
sek) is előfordulnak helyenként (XIII. tábla, 2.). A felső, dolomitos szakasz
ban a kőzet intraklasztos. Az egész szakaszon a rétegfelszíneken életnyomok 
találhatók (XVI. tábla, 1.). A bioturbáció a 325,0—308,0 m közötti szakaszon 
a legintenzívebb. Ezen belül a 317,0—310,0 m közötti szakaszon függőlegesek, 
ferdék vagy U-alakúak az életnyomok.

Kőzetösszetétsl
A formáció legalsó rétegei (homokkő rétegtag) alacsony dolomit- (8 — 

24%), magas kvarc- (32—49%) és agyagásvány-tartalmú (27—53%) kőzetek
ből épül fel.

A geokémiai jellegekben a formációhatáron olyan változás észlelhető, 
hogy a Balatoniéi vidéki Homokkő Formáció felett az Arácsi Márga Formáció 
legalsó szakaszán a B- és Sr-tartalom hirtelen lezuhan, a Ba pedig anomálisan 
magas értéket mutat.

A nádaskúti dolomitban a fő kőzetalkotó ásványok: a vasas dolomit 
(31—90%), a kvarc (5—30%) és az agyagásványok (4—40%) (18. ábra). Kalcit
0 —5% mennyiségben található, főleg mint biogén törmelék. Az agyagásvá
nyok között a kaolinit domináns az Iliit — illit-montmorillonittal szemben 
(19. ábra). Az említett ásványokon kívül még a muszkovit is megjelenik, de 
mennyiségének megállapítása a jelenlevő agyagásványok miatt problematikus. 
A pirít a minták kb. 3/4-ében fordul elő, nyomnyi mennyiségtől 2%-ig. Egy- 
egy mintában nyomokban sziderit is kimutatható, előfordulása a vörös színű 
kőzetekben gyakoribb.

A Nádaskúti Dolomit Tagozatot a magas В -tartalom és az Arácsi Márga 
Formáció felsőbb szakaszaihoz viszonyítva kisebb Ba-, Sr-, Zn-tartalom jel
lemzi (a nyomelemekre vonatkozó részletes adatokat 1. H a a s  J. et al., 1984). 
Ezek az eltérések — csupán litológiai különbségekkel — kielégítően nem értel
mezhetők.

A tagozat átlagos nyomelemtartalma 22 minta alapján (g/t): В =  64, 
Ba =  634, Со =15, Cr =  51, Cu =  55, G a = ll ,  Ni =  33, Pb =14, Sr=519, V =  92, 
Z r=  206.

Az Arácsi Márga Tagozatban a vasas dolomittartalom (a bioklasztitokat

k v a rc - i- a g y a g á sv á n y o k  k v a r c  +  a g y a g á s v á n y o k

100% 1oo%

Nádaskúti Dolomit Tagozat Arácsi Márga Tagozat

18. ábra. Arácsi Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás mintáinak ásványos összetétele 
Fig. 18. Arács Formation. Borehole Köveskál 9: mineralogieal composition
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19. ábra. Arácsi Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás agyagásvány-diagramja 
i= illit, i-m=ilUt-montmorülonit, kaol% =  kaolinit 

Fig. 19. Arács Formation. Borehole Köveskál 9: clay minerals diagram 
i=fflite, i-m =  ülite-montmorillonite, kaol% =  kaolinite

nem számítva) 20 — 80% között ingadozik (a bioklasztitokban 8 —25% közötti). 
70 — 75% kalcitot tartalmaznak a bioklasztitok. A dolomitmárgákban a kaiéit 
0 —6, max. 10% mennyiségű. A bioklasztitok kivételével (melyek szinte telje
sen tiszta karbonátkőzetek) a kvarc mennyisége 11—43% közötti, az agyag
ásványok mennyisége 14—33% közötti, s többnyire a kaolinit van túlsúlyban, 
az Iliit — illit-montmorillonit csoporthoz képest (19. ábra).

A tagozat geokémiailag nem különül el lényegesen a formáció alsó rész
egységeitől. A Nádaskúti Dolomit Tagozatnál nagyobb a Ba-, Sr-, Zr-tartalma, 
a fedő Hidegkúti Homokkő Formációhoz viszonyítva az átlag Sr-tartalom 
jelentősen nagyobb, a Zr kisebb, ami jórészt az eltérő litológiai összetétel 
következménye.

A tagozat átlagos nyomelemtartalma 16 minta alapján (g/t): В =  59, 
B a= 1398, Co= 13, Cr =  6Í, Cu =  34, Ga=13, Ш =  42, Pb =  14, Sr=1226, V = 
124, Zr =  469.

Mikrofácies
A formáció bázisát képező homokkőben kizárólag az aleurolit—homokkő 

szöveti típus (1. táblázat) figyelhető meg. A mikrofácies típusokat а X V III — 
X X V II. táblákon mutatjuk be. A csiszolatokban kerek—izometrikus pórusok 
(max. 2—3 mm átmérőjű) láthatók, melyek rendszertelen elhelyezkedésűek, 
belső peremük sötétbarna (limonitos) festődésű (XXVII. tábla, 2.).

A mikroszkópi vizsgálat szerint a Nádaskúti Dolomit Tagozat kőzetei 
uralkodóan törmelékszemcsékből épülnek fel. A dolomit is uralkodóan detri
tális jellegű, dolomitlisztként a kvarckőzetliszttel együtt halmozódott fel. 
Minderre a szemcsenagyság eloszlás és a szöveti jelleg alapján lehetett követ
keztetni. Az alsó, 14 m-es szakaszon csak a zömmel detritális dolomitlisztből 
felépülő kőzetek (XXII. tábla), valamint (kvare)kőzetliszt és dolomitliszt 
mikrorétegekből álló kőzetféleségek (XIX. tábla, 1—2.) találhatók. Feljebb a 
dolomikrit (XXIII. tábla) is megjelenik, de nem alkot vastagabb rétegeket, 
továbbra is a detritális jellegű dolomit- és (kvarc)kőzetliszt rétegecskék válta
kozásából felépülő kőzet az elterjedt. 344,0 m-től felfelé a finomabb szemcse
nagyságú dolomitmárga betelepülések jelennek meg.
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1. táblázat
A Köveskál 9. sz. fúrás mikrofácieseinek rendszere

1. Terrigén törmelékes fácies-csoport 2. Dolomit fácies-csoport 3. Bioklasztit fácies-csoport

Aleurolit — homokkő
Kőzetlisztes dolomit

Bioklasztos wackcstone— 
packstone

Detritális dolomit

Rétegesen váltakozó terrigén- 
és dolomittörmelékes facies Dolomikrit

Biokalkarenit packstone — 
grainstoneOoidos dolomikropátit

Finomtörmelókes — dolomit
lisztes fácies Dolopátit

A rétegzettség—mikrorétegzettség többnyire elmosódó, a bioturbáeiós 
nyomok és járatkitöltések gyakoriak. Elszórtan biogén törmelékszemcsék 
(Mollusca-héjtöredékek, koptatott Echinodermata vázelem) ismerhetők fel. 
364,6 m-ben átkristályosodott kerek szemcséket lehetett megfigyelni, amelyek 
feltehetőleg ooid reliktumok (XXVI. tábla, 4.).

Az Arácsi Márga Tagozatban dolomittörmelékes és terrigén törmelékes 
rétegek váltakozása és dolopátit (XXIV. tábla) szövettípusok a leggyakorib
bak. Az alsó részen találkozunk a detritális dolomit (XXII. tábla, 2.) és finom
törmelékes—dolomitlisztes (XXI. tábla, 1—2) fáciestípusokkal is. 330,1 m-ben 
makroszkóposán is észlelhető, osztályozott, koptatott kalkarenit-szemcsés 
kőzet jelent meg (XXVII. tábla, 1.). Bioklasztit csak két szintben volt meg
figyelhető: a 327,4 és 304,2 m-ben (XXV. tábla, 3 —4.). Mindkét helyen vasas 
dolomit és glaukonit — cementáló, póruskitöltő — ásványokkal.

Szerves mikrofácies
Az Arácsi Márga Formáció bázisrétegében állandó vízborítású, reduktív 

lerakodási környezetet jelez a szerves mikrofácies összetétele. Mivel nyoma 
sincs a brachihalin mikrofosszíliáknak, így valószínűleg aligsós vízben történ
hetett az üledék lerakódása.

A Nádaskúti Dolomit Tagozat alsó részén a gyors vízszint-emelkedéssel 
párhuzamosan növekvő szállítási energiát jeleznek a ,,sok”  kategóriájú, köze
pes és apró szemcsetartományba sorolható, gyengén vagy közepesen kopta
tott szénszemcsék. A közvetlen parti környezetet pedig a perm/triász határán, 
az élővilágban lezajlott „krízis” után elsőként jelentkező, magasabb talajvíz
igényű, a Selaginellaceae (csipkeharasztok) család képviselőit reprezentáló, 
nagy méretű és zömmel tetrádokban megőrzött tüskés spórák (Lapposispori- 
tes, Kraeuselisporites) jelzik (LV II—LIX. táblák). Tengeri plankton nem volt 
megfigyelhető ezen a szakaszon.

Ez az állandó vízborítású, de partközeli környezet, kisebb ingadozások
kal, a lassú süllyedéssel egyenletesen lépést tartó üledékképződés a szelvény
ben 363,7 m-ig volt megfigyelhető. Az első — minden bizonnyal brachihalin — 
tengeri környezetre utaló szervesvázú mikroplankton 364,3 m-ben jelentke



57

zik, majd 362,9 m-ben, az Ad. 2. sz. fúrásban feltárt szkíta képződmények 
alsó szakaszából megismert Scythiana spinulosa Góczán 8 — 12 um nagyságú 
példányai is feltűnnek (LXIV. tábla).

Feljebb a szerves mikrofácies az üledékgyűjtő változó vízborítását tük
rözi (interszubtidál zóna). 355,5 — 345,5 m között több szintben jelennek meg 
a Claraia-k. A fúrásnak ebben a mélységközóben jelentkezik először az üledék
gyűjtő nyíltabbvízi tartós borítása, majd a tagozat felső harmadában még 
háromszor, gyorsan, egymás után az intertidális—szubtidális zónák között 
változik az üledékképződési környezet. Az intertidális zóna külső övében már 
hiányzik vagy csak 1—2 példánnyal képviselt a mikroplankton. A növényi 
szövettörmelék oxidált. A relatív mennyiségi kategóriák a „kevés” és „nagyon 
kevés”  értékek között váltakoznak. A szubtidális zóna hullámbázis alatti 
övében, a szerves mikrofáciesben, az „apró”  szénfrakció és a mikroplankton 
dominanciája jellemző.

Az Arácsi Márga Tagozat alsó részén az üledékképződés — a szerves 
anyagú mikromaradványok alapján — a szubtidális zóna középső övében 
folyt, majd egy rövid árapályövi és szubtidális szakasz után ismét az árapály
övben folytatódott. Itt jelentkezik először a pusztuló parti régió perm kori 
üledékeiből származó áthalmozott sporomorpha, sok apró és kevés közepes, 
jól koptatott szénszemcsével együtt. A tengervízzel való rendszeres elborító- 
dást az egy-két példányban előforduló mikroplankton igazolja. Közvetlenül 
ezután ugyanilyen éles váltás mutatkozik, a szubtidális zóna irányába (321,0 — 
320,0 m között), amelyet a következő méterben ismét, a szervesanyag relatív 
csökkenésével mutatkozó árapályövi fácies vált fel. Innen kezdődően egy erő
teljes és tartós vízzel borítottság kezdődik és 315,0 m-ben már újra szubtidális 
környezetű üledékképződést jelez a szerves mikrofácies. Erre következtethe
tünk az Alcsútdobozia sp. tömeges megjelenéséből és a partról szállított „ke
vés” kategóriájú szervesanyag jól koptatott, apró frakcióba tartozó szén
szemcsék dominanciájából.

A 305,0—304,0 m mélységköz szerves mikrofáciese azt jelzi, hogy az üle
déklerakódás ismét partközeiben folyt, ahova a felső-perm kori képződmények 
lepusztulásából származó áthalmozott sporomorpha eljuthatott és az elhalt 
tengeri mikroplankton szervezetek maradványaival együtt másodlagosan le
ülepedhetett. Ezután relatív vízszintemelkedés, majd a szakasz felső határa 
közelében (302,0 — 299,0 m) árapályöv alatti, de hullámbázis feletti környezet 
állapítható meg.

Biofácies
A formáció legalsó részéből mikrofosszíliák nem kerültek elő. Az Arácsi 

Márga Formáció jellegzetes puhatestűi 356,0 m felett jelennek meg több 
szintben, helyenként jelentős mennyiségben. A 355,5 — 316,2 m közötti sza
kaszból Detre Cs. Claraia clarai (Hauer) és Myophoria laevigata Goldf. 
fajokat határozott meg.

A mikrofaunában a Cyclogyra ? mahajeri Brönn. et al. Foraminifera faj 
gyakorisága jellemző a 350,5—339,0 m közötti szakaszon.

Fácies-értelmezés
Az Arácsi Márga Formáció végig sekélytengeri — esetenként árapályövi, 

sőt a dagályszint fölött felhalmozódott üledékekből áll —, amelyek gyakran 
már a korai diagenezis során jelentős átalakulást szenvedtek.
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A formáció legalsó részén elkülöníthető homokkő hullámbarázdás réteg- 
felszínei ára/pálvövi vagy közvetlenül az árapályöv alatti képződési környe
zetre utalnak. A kvarchomok- és az agyagásvány-tartalom jelentős része a 
partot képező perm kori képződményekből kerülhetett az üledékgyűjtőbe. 
A víz valószínűleg erősen csökkent sótartalmú volt, bár esetenként és helyen
ként bepárlódással a sótartalom megnövekedhetett. A klíma meleg, de a per
minél" nedveseö d volt.

A .Nádaskúti Dolomit Tagozat az árapályövben és az apályszint alatti öv 
felsőbb részén lerakodott üledékekből épül fel. Az árapályöv alsó határa körül 
ülepedhetett le a tagozat alsó részét alkotó dolomitliszt, ill. kvarc-kőzetliszt. 
A sótartalom növekedését, a nyílttengeri kapcsolat erősödését jelzi a 364,3 in
ban megjelenő szervesvázú im SröpIáffif^TA Бо6,0 m fölötti szakaszon az 
apály alatti öv üledékei is számottevővé válnak. Ezzel együtt nő a kőzet szer- 
vesanyag-tartalma, megjelennek a Claraia kagylóteknők — többnyire luma- 
chella jellegű felhalmozódásban —, továbbá a Cyclogyra mahajeri bentosz 
Foraminifera és a Crinoidea vázelemek. E fosszíliák élőhelye normális sósvízű 
sekálytenger volt, de felhalmozódásuk, betemetődésük a parti zónákban vagy 
a lagúnát elrekesztő, erősen hullámzó, egészen sekély vízzel borított mész
homokdombok környezetében mehetett végbe. A lumaehella jellegű szakaszok 
esetében erős vízmozgású környezetet tételezünk fel. Az apályöv alatti üledé
kek mikrorétegzettek, dolomit és kvarckőzetliszt anyagúak.

A Nádaskúti Dolomit Tagozat legfelső részén megjelenő dolomitmárga 
viszont az állandóan vízzel borított a.nály alatti övben rakódott le. A vékony 
betelepüléseket képező crinoideás kalkarenit epizodikusán intenzív vízmozga- 
tottságot jelez, amikor a terület vagy az árapályövbe vagy — és ebben az 
esetben ez a valószínűbb — a belsőbb, huliámmozgatott mészhomokdombok 
környezetébe kerülhetett. A kalkarenit dolomitos cementációja valószínűleg 
közel szingenetikus, de nem sabkha típusú, mert akkor az Echinodermata töre
dékek is valószínűleg dolomitosodtak volna.

Az Arácsi Márga Tagozat dolomit betelepüléses dolomitmárga—aleurolit 
üledékei uralkodóan az árapályokban rakódtak le. Erre utal a gyakran meg
figyelhető mikrokeresztrsíegzós, hullámbarázdás és lencsés szerkezet, a függő- 
legas-és U-alakú életnyomok. A vékony dolomit köz betelepülések "part menti 
időszakos vízmedencékben lerakodott, szervesanyagban dús mésziszap dolo- 
mitosodásával jöhettek létre.

A helyenként megfigyelhető bioklasztos betelepülések és kagyló luma- 
chellák feltehetőleg a hullámmozgatott mészhomokdombok környezetét jelzik.

A tagozat felső részén megfigyelt autigénbreccsás dolomit a dagály feletti 
övben rakódhatott le, és a diagenezis korai szakaszában dolomitosodott.

A terrigén anyag ez esetben is, főként a partot alkotó perm kori képződ
ményekből származhat, amire az áthalmozott felső-perm sporomorphák is 
utalnak.

H i d e g k ú t i  F o r m á c i ó

A Hidegkúti Formáció (296,0 — 222,0 m) e szelvényben is két — meg
lehetősen jól elkülönült — egységből épül fel; az alsó, uralkodóan aleurolit 
(Hidegkúti Homokkő) és a felső, dolomit összetételű (Hidegkúti Dolomit) 
tagozatból.
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Makroszkópos kőzettani jellegek
A Hidegkúti Homokkő Tagozat (298,0 — 251,0 m) meglehetősen egyveretű, 

viszonylag alacsony dolomittartalmú aleurolitból áll, dolomit- és bioklasztit 
betelepülések nélkül. E kőzet az aleurit mellett nagyobb mennyiségben agya
got is tartalmaz, kisebb mennyiségben aprószemesés homokot. (A szemcse- 
nagyság-elemzósek szerint az agyagtartalom 34—44%, a kőzetliszttartalom 
47 —56%, a homoktartalom 1 —7% közötti. 295,8 m-ben — igen vékony közbe- 
települósként — csiga maradványokból (0,3 —0,6 mm 0 )  álló, többféle 
kristálynagyságú, pátos-dolomitos cementet tartalmazó lumachellát, ,,csiga- 
oolitot”  találtunk (XXVII. tábla, 3.).

Az uralkodó kőzetszín a vörös. A vörös homokos aleurolit már 297,0 ra
bén megjelenik, majd rövid szakaszon (291,0 m-ig) visszatér a világosszürke, 
esetleg zöldes árnyalat, de efölött — néhány, max. 0,5 m vastagságú zöldes- 
szűkre betelepüléstől eltekintve — a vörös színű homokos aleurolit figyel
hető meg.

A rétegzettségi típusok közül — ezen a szakaszon csaknem kizárólag — 
egyenetlenül hullámos rétegfelszínű, mikro- és vékonyrétegzettség az uralkodó 
(XVII. tábla). Több szintben szabályos huilámbarázdás szerkezet is felismer
hető. Gyakori a mikro-keresztrétegzettség, lencsés rétegzés és helyenként, alul
ról fölfelé finomodó tendenciájú gradáció is előfordul (XVII. tábla, 1.). Kon- 
volút rétegzés, valamint kisebb, felszakadt üledékdarabokat tartalmazó szin
tek is észlelhetők (XVI. tábla, 2.). Egyes szakaszokon a rétegzést bioturbáeió 
zavarja meg, illetve gyakoriak a féregjárat-nyomok (XV. tábla, 2 — 3.; XVII. 
tábla, 2—3.).

A Hidegkúti Dolomit Tagozat (251,0 — 222,0 m) csaknem végig dolomit 
kifejlődésű, csupán néhány vékony kőzetlisztes betelepülés tagolja. Külön 
figyelmet érdemel a közvetlen fekvőben levő (255,0 — 251,0 m közötti) sza
kasz, amely finomabb szemcsés, kis dolomittartalmú vörös aleurolit. E kőzet
ben 0,5 —2,0—3,0 cm-es, mandula alakú, csipkézett szegélyű üregek találha
tók (XIII. tábla, 3.). Feltételezésünk szerint ezek az üregek evaporitcsomók 
kioldódásával jöhettek létre. A kőzet színe világosszürke, helyenként vöröses 
elszíneződésű. Vastagpados kőzetszerkezet jellemzi, közel sík rétegfelszínek
kel. Néhány szintben iszapfelszakadások, illetve intraklasztok is megfigyel
hetők.

Kőzetösszetétel
A  fő kőzetalkotók az agyagásványok (36—57%) és a kvarc (25—42%) 

(20. ábra). Az agyagásványok közül többnyire a kaolinit valamivel több mint 
az iilit (illit-csoport). A kaolinit mennyisége 24—34%, az illit-fólék mennyi
sége 4—32% közötti. A 288,0—285,0 m közötti szakaszon klorit is észlelhető 
volt (5—6%) (21. ábra). A dolomittartalom végig elég alacsony (12 — 27%). 
A 282,0—272,0 m között 1—3% sziderit jelenik meg. A kalcit mennyisége
0—4% közötti, feltehetőleg bioklaszt eredetű.

A Hidegkúti Homokkő Tagozat a feküjében települő dolomit—dolomit- 
márga—aleurolitos rétegcsoporttól a nyomelem spektrum alapján nem válik el 
élesen.

A tagozat átlagos nyomelemtartalma 23 minta alapján (g/t): B =  9 7, 
B a= 1098, Co= 8, Cr=90, Cu =  61, Ga=19, Ni =  38, Pb =  7, Sr=S33, V =145, 
Z r=  736.
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kvarc + agyagásványok kvarc + agyagásványok
100% 100 %

Hidegkúti Homokkő Tagozat Hidegkúti Dolomit Tagozat

20. ábra. Hidegkúti Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás ásványos összetétele 
Fig. 20. Hidegkút Formation. Borehole Köveskál 9 : mineralogical composition

21. ábra. Hidegkúti Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás agyagásvány-diagramja 
i — illit, i-m =  iílit-montmorillonit, kaol% =  kaolinit, kl=klorit, 1. kaolinites minta, 2. kaolinit és/vagy kloritos

minta
Fig. 21. Hidegkút Formation. Borehole Köveskál 9: clay minerals diagram 

i =  illite, i-m =  illite-montmorillonite, kaol% =  kaolinite, ki =  chlorite, 1. sample with kaolinite, 2. sample with
kaolinite and/or chlorite

A Balatonfelvidéki Homokkő Formációval sok a hasonlóság a geokémiai 
jellegekben. Eltérés azonban, hogy a hidegkúti homokkőben a bázisos kőze
tekben dúsuló ritkaelemek (Co, Cr, Cu, Ni, V) nagyobb koncentrációt mu
tatnak.

A Hidegkúti Dolomit Tagozat kőzeteinek dolomittartalma általában 80— 
90% közötti (56 — 93% között változik). A vékony kőzetlisztes betelepülések
ben 10—15%-ra esik vissza. A kvarc mennyisége 3 — 24% közötti, többnyire 
10% alatt marad, az agyagásványok mennyisége csekély (3—20%), zömmel 
10% alatti. A kaolinit—illit-félék aránya 1:1, ha összmennyiségük nem haladja 
meg a 10%-ot, de a nagyobb mennyiségben agyagásványt tartalmazó kőzetek
ben a kaolinit mennyisége jóval több az illit-félékhez viszonyítva (21. ábra). 
Muszkovit jelenléte néhány mintában igazolható, pirít többnyire csak nyomnyi
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mennyiségben — a minták kb. felében — mutatható ki (ez a tény is alátámasztja 
az alacsony szerves produktivitás feltételezését).

A hidegkúti dolomit alacsony В és magas Ba értékeivel jól elkülönül a 
fekü és fedó' egységektől. Ez a sajátosság valószínűleg a diagenetikus és epi- 
genetikus átkristályosodás következménye.

A tagozat átlagos nyomelemtartalma 11 minta alapján (g/t) : В =  17, 
Ba =  586, Со = 8, Cr=22, Cu =  48, Ga = 9, Ni =  20, Pb = 3, Sr =  378, V =  39, 
Zr =  217.

Mikrofácies

A hidegkúti homokkő szöveti jellegei kevéssé változatosak, kizárólag a 
törmelékes szövettípusok ismerhetők fel: elsősorban az aleurolit—homokkő 
típus, valamint a dolomittörmelékes és terrigén törmelékes mikrorétegek vál
takozásával jellemezhető (XIX. tábla, 3. és X X . tábla), ill. a finomtörme
lékes—dolomitlisztes típusok (1. táblázat, valamint a XVII. tábla, 2—3., 
X X I. tábla, 2.).

A hidegkúti dolomit általában dolomikrit szövetű (1. táblázat és X X III. 
tábla, 1.), kivéve a 239,5 m-ben megfigyelt vékony bioklasztit betelepülést.

Szerves mikrofácies

A Hidegkúti Homokkő Tagozat növényi eredetű szervesanyag-tartalma 
a „kevés” és „nagyon kevés” értékek között váltakozik.

A szerves mikrofáciest értelmező görbe a tagozat alsó szakaszában nagy 
ingadozást mutat. Az intertidális zóna belső övéből igen gyors átmenettel az 
eddigi legnagyobb vízzel borítást mutatja és 287,0—294,0 m között a szub- 
tidális, hullámbázis alatti környezetet jelzi. Ebben a mélységközben ismét 
tömeges szerves mikroplankton megjelenéssel találkozunk. A rétegsorban fel
felé haladva a képződés színtere, a szerves maradványok alapján, az árapály
öv és a szubtidál öv felső része között fluktuál.

A hidegkúti dolomit növényi eredetű szervesanyag-tartalma az előzőké
hez viszonyítva magasabb relatív mennyiségi értékeket mutat, néhány ponton 
eléri a közepes értéket is. A szerves maradványok szemcseösszetétele és a szer
ves mikrofácies görbe egyértelműen mélyülést, tartós vízzel borítást jelez. 
A szakasz alsó határán megjelenő Densoisporiles nejburgii haraszt vagy moha
spóra és néhány fenyőfaj képviselőjének feltűnése a csapadék növekedését 
jelzi. A környező szárazulatokon élt harasztok spórái elsősorban vízi és nem 
légi úton kerültek az üledékgyűjtőbe, aminek alapján néhány száz méternél 
nagyobb parttávolság nem tételezhető fel.

Biofácies
A fúrásban feltárt Hidegkúti Formáció mind makro-, mind mikrofosszí- 

liákban szegény, karakterisztikus elemeket nem tartalmaz.

Fácies-értelmezés
A hidegkúti homokkő alsó határán megjelenő „csigaooid”  az erősen moz

gatott árapályövi vagy a lagúnaperemi homokdombok zónájában képződött.
A tagozat vörös, törmelékes üledékei tengeri miliőben rakódtak le. Ezt 

bizonyítja az életnyomok jelenléte, gyakorisága és a szerves mikrofácies is. 
A finomszemcsés tengeri üledékek színe Potter P. E. — M a y n a r d  J. B.-—
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Pit y  o r  W. A. (1980) szerint az üledékgyűjtőbe kerülésük után viszonylag gyor
san, az in situ uralkodó körülmények (a Fe3+/Fe2+ arány és a jelenlevő szerves
anyag) hatására megváltozik, tehát nem detritális jellegű. A vas mennyi
sége a színt nem befolyásolja, a Fe3+/Fe2+ arány növekedtével az üledék színe 
a szürke—zöld—sárgg.—vörös színsor szerint változik, míg a szervesanyag 
mennyiségének növekedése zöldesszürke—szürke—sötétszürke—fekete üle
dékszínt hoz létre (22. ábra). Mivel a Fe3+/Fe2+ arány a redoxviszonyok 
függvénye, az üledékszínt főleg a bomló szervesanyag mennyisége határoz
za meg.

Jelen esetben a hidegkúti homokkő (és később a csopaki márga vörös 
üledékei) bár valószínűleg jórészt a lehordási térszínen levő permi vörös színű 
üledékekből származhatnak, színüket mégis az üledékgyűjtőben uralkodó oxi
dativ körülmények ( =  jelen esetben a csekély szerves produkció) miatt tar
tották meg. Ezt támasztja alá még az a megfigyelés is, hogy a vörös üledé
kekben a bioturháció az üledékfelszíni mászásnyomokra korlátozódik ; ahol 
viszont a bioturbáció a rétegbe „behatol ’ , ott a kőzetszín vörösről zöldesszür- 

л kére vált.
A tagozat egészében a nyugodt, hullámveréstől megkímélt aljzaton lera- 

1 kódott üledékek árapályövi, hullámbarázdás képződményekkel váltakoznak. 
Partközelségre utal Parham W. E. 1966, (in Potter P. E .—Maynard J. B.— 
Pryor W. A. 1980, p. 184.) diagramja szerint (23. ábra) a hidegkúti homok
kőben (és az arácsi márgában is) a kaolinit felszaporodása az illithez képest

m p e2 +
móltört Fe2 =-------------------mpe2+ + mpe3+

22. ábra. Finomszemcsés üledékek színe a szerves széntartalom és a vas oxidációs állapo
tának függvényében

m =  a vas móljainak száma kőzetgrammonként. A színt nedves állapotban, természetes fénynél határozták meg. 
A zárójeles szimbólum a színkód (G oddard  E. N. et al. 1975; P otter  P . E.— Ma y n a r d  J. B .— P r y o r  W. A.

1980 után)
Fig. 22. Suggested relationship of fine-grained sediments’ colour to carbon content and

oxidation state of iron
m =num ber o f moles o f iron per gram of rock. The colour was determined in wet state, in natural light. The 
symbol in brackets is the colour code (after E. N. Goddard  et al. 1975; P. E. P otter— J. B. Ma y n a r d — W.

A . P r y o r  1980)
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(19., 21. ábrák). Parham szerint ugyanis a kaolinit nagyobb mérete és gyors 
flokkulációja miatt a partközeli térségekben halmozódik fel. Legfelül az ere
detileg feltehetően evaporittal kitöltött likacsokat tartalmazó vörös aleurolit 
képződése a dagályszint feletti övbe tehető.

A Hidegkúti Dolomit Tagozat egyveretű kifejlődésű dolomitrétegei való
színűleg az árapályöv alatti részen ülepedtek le (lagúna típusú dolomit). 
Az intraklasztok valószínűleg a hullámzás által feiszakított üledékdarabok. 
A terrigén beszállítás az alsó tagozathoz képest nagymértékben lecsökkent..

i ; . S z m e k t i t  és/ vagy d u z z a d o k  ‘ j

О
b e s z á l l í t ó d á s  irá n ya

23. ábra. Az agyagásványok sematikus eloszlása a parttól a medence felé 
( Р л е н а м  W . E. 1966 után)

Fig. 23. Schematic variation of clay minerals from shoreline to deep, distal basin 
(after W . E. P a r h a m , 1966)

C s o p a k i  M  ár  g a F o r m á c i ó

A Hidegkúti Formációra üledékfolytonossággal a Csopaki Márga Formá
ció települ, amely mészkő-betelepüléseket, lencséket tartalmazó kőzetlisztes 
márgából épül fel. Három szakaszra tagolható a jellemző kőzetszín és kifejlő
dés alapján.

Makroszkópos kőzettani jellegek
A Csopaki Márga Formáció alsó szakasza (222,0—178,0 m) uralkodóan 

agyagos kőzetliszt—kőzetlisztes agyagmárga. Jellemző rétegzettségi forma a 
vékony- és mikrorétegzettség. Vastagabb márgarétegekkel csak az alsó (215,0— 
210,0 m) szakaszon találkozhatunk. Világos és sötétebb színárnyalatú rétegek 
ritmikusan váltakoznak. A világos szín itt nemcsak a nagyobb kőzetliszt-, de 
a nagyobb karbonáttartalom következménye is. A márga színe a legalsó 
részen, valamint 202,0—194,0 m között sötétszüke—szürke, barnásszürke. 
210,0—202,0 m között a zöldes- és világosszürke rétegek ritmikusan váltakoz
nak. A 194,0—182,0 m közötti szakaszon a kőzet zöldesszürke alapszíne mel
lett egyes rétegekben világos vörösesszürke árnyalatú. 182,0 —178,0 m-ig egy
ségesen zöldesszürke márga települ.
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Az uralkodóan márgából álló rétegsort vékony, 5 — 15 cm-es mészkő, 
illetve dolomitos mészkő anyagú, mészhomokszemcsékből felépülő bioklasztit 
betelepülések, lencsék tagolják (XIV. tábla, 1.).

A réteglapok a 206,0—178,0 m közötti szakaszon egyenetlenül hullámo
sak. Keresztrétegzettség nem mutatkozik, egyes szintekben azonban a pár
huzamos hullámos rétegzettség lencsés, flézeres rétegzettségbe megy át. Vékony 
intraklasztos szintek is megfigyelhetők.

Említést érdemel, hogy sem réteglap menti életnyomok, járatok, sem rétege
ken belüli nagyobb fokú bioturbáció nyomait nem találtuk az alsó szakaszon.

A Csopaki Márga Formáció középső szakaszán (178,0—127,5 m) folytató
dik a kőzetlisztes—agyagos-kőzetlisztes kifejlődés, melyet sok szintben vékony, 
5—15 cm-es biokalkarenit betelepülés szakít meg. Az alsó szakaszhoz viszo
nyítva a fő különbséget a kőzetszín megváltozása és a márga karbonáttartal
mának csökkenése adja.

Az aleurolit—márgás aleurit kőzetfajták színe világos és sötétebb vörös 
árnyalatú (XIV. tábla, 2.), egyes vékony rétegekben — többnyire a biokalka- 
renitek környezetében — világos zöldesszürke—szürke.

A fő rétegzési típus az egyenetlen — egyenetlenül hullámos rétegfelszínű — 
párhuzamos rétegzettség. Keresztrétegzettség nem volt megfigyelhető, hullá
mos-lencsés rétegzést csak a 173,0—172,0 m között észleltünk.

Réteglapmenti életnyomok észlelhetők a 153,0—138,0 m közötti szaka
szon, valamint nagyobb gyakorisággal a 138,0—136,0 m között.

A Csopaki Márga Formáció felső szakasza (127,5—69,0 m) ugyancsak 
főként aleurolit kőzetfajtákból áll. A közbetelepülő biokalkarenites rétegek az 
egész felső szakaszon gyakoriak és helyenként nagyobb vastagságot (max. 
20—50 cm) is elérnek. 100,0—69,0 m között glaukonitos biokalkarenit betele
pülések jellemzők (XIV. tábla, 3.).

A meszes közbetelepülések fehér—szürkésfehér, az aleurolit zömmel vilá
gosszürke—zöldesszürke színű. A szakasz legalsó részén néhány világosvörös — 
vörös aleurolit betelepülés van, ez a középső szakasz felé átmeneti jellegű.

Legtöbbször az egyenes—párhuzamos és az egyenetlenül hullámos réteg
felszínű, közel párhuzamos rétegzettség fordul elő. A mikro- és vékonyréteg
zettség csak rövidebb szakaszokon jelentkezik. Lencsés rétegzettség mutat
kozik a 110,0—105,0 m közötti szakaszon. Az eddigi agyagos rétegfelszínekkel 
szemben egyre gyakoribbá válik a csillámos rétegfelszín.

100,0—88,0 m között időleges szárazra kerülésre utaló jelenségek: zsugo
rodási—száradási repedések figyelhetők meg. Ugyanebben a rétegcsoportban 
gyakoriak a szabályosabban hullámos rétegfelszínek, interferencia hullámfod
rok. Egyes biokalkarenit szintekben felszakadásos eredetű márga intraklasz- 
tokat is megfigyeltünk.

Réteglap menti csúszásnyomok és kerek átmetszetű beásásnyomok (127,0 
— 99,0 m között) néhány szintben észlelhetők.

A Csopaki Márga Formáció legfelső része (69,0—57,0 m) már az Aszófői 
Dolomit Formációba való átmenet jellegeit mutatja. Az üledék szemcsemérete 
a durvább tartomány irányába tolódik el (fokozatos homokosodás) és a dolo
mittartalom fokozatosan növekszik. A biokalkarenit betelepülések teljesen 
megszűnnek, viszont 62,1 és 58,9 m-ben ooidos dolomit betelepülések jelennek 
meg. (XXVI. tábla 1 -3 .) .

A kőzet színe szürke—világosszürke. Egyenes—párhuzamos rétegzés és 
csillámos rétegfelszínek a jellemzők.
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Kőzetösszetétel
Az alsó szakaszt uralkodóan felépítő márga kőzetfajtákban zömmel 10— 

36% közötti (max. 40%) a kaiéit mennyisége, a dolomit 5—47%, többnyire 
10—15% között változik. Sziderit a 194,0 és 191,0 m közötti részen gyakori, 
2—6% a mennyisége. A 221,0—215,0 m közötti szakaszon a márgák erősen 
dolomitosodtak (24. ábra).

A törmelékes eredetű ásványok közül a kvarc 15—30%, az agyagásványok 
20—60%-ot tesznek ki (25. ábra). A bioklasztit lencsék anyaga kalcitos vagy 
dolomitos. Előbbiekben a kaiéit 67—76% közötti, a dolomit 14—25%, a terri- 
gén anyag mennyisége 8 — 10%. A dolomitos bioklasztitok összes karbonát
tartalma azonos a kalcitosakéval, de a dolomit dominál. A pirít a 221,0— 
198,0 m-es szakaszon minden elemzett mintában kimutatott, nyomnyitói 3% 
mennyiségben. A 198,0 és 178,0 m között is előfordul a minták kb. 2/3-ában, 
nyomtól 1%-ig.

kvarc* agyagásványok 100%

Csopaki Márga 
alsó szakasz

к va re* agyagásván y ok 
100%

Csopaki Márga 
középső szakasz

kvarc+anyagásványok
100%

Csopaki Márga 
felső szakasz

kvarc* agyagásvány ok 
100%

Csopaki Márga 
felső átmeneti szakasz

24. ábra. Csopaki Márga Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás mintáinak ásványos összetétele 
Fig. 24. Csopak Mari Formation. Borehole Köveskál 9 : mineralogical composition
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k a o l%
Csopaki Márga 

alsó szakasz

kl +kaol%
Csopaki Márga 

középső szakasz

Csopaki Márga 
felső szakasz

Csopaki Márga 
felső átmeneti szakasz

25. ábra. Csopaki Márga Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás agyagásvány-diagramja 
id illit , i-m = illit-montmorillonit, kaol% =  kaolinit, kl =  klorit. 1. Kaolinites minta, 2. kaolinit és/vagy kloritos

minta
Fig. 25. Csopak Mari Formation. Borehole Köveskál 9: clay minerals diagram

iesillite, i-m =  illite-montmorillonite, kaol% =  kaolinite, ki =  chlorite. 1. Sample with kaolinite, 2. sample with
kaolinite and/or chlorite

A szemcsenagyság elemzések szerint a 214,0—201,0 m közötti szakaszon 
találhatók a legagyagosabb kőzetek: itt a törmelékes frakció 60—70%-a agyag, 
a többi kőzetliszt. (A Csopaki Márga Formáció alsó részének más kőzeteire 
— általában eléggé egységesen — a 30—40% közötti agyagtartalom jellemző.) 
A homoktartalom ritkán éri el az 1%-ot.

A középső szakasz jellegzetes aleurolit—márgás aleurolit kőzettípusaiban 
a karbonáttartalom 8—50% közötti. Ezen belül a kalcit 2—35%, a dolomit 
5—20%, a sziderit 0—4% közötti (24. ábra).

A terrigén törmelékes ásványok közül a kvarc 13—38%, az agyagásvá
nyok 16—60%-nyi mennyiségben mutatkoznak.
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A szemcsenagyság elemzések szerint az aleurolit-féleségekben az agyag 
zömmel 25—35% között változik (max. 50%), a kőzetliszt 50—80% közötti, 
a homok max. 1%-ot ér el.

Az alsó szakaszhoz hasonlóan a kaolinit szerepe minimálisra csökken, 
míg az illit csoport mennyisége 20—30% közötti (25. ábra). Csak erre a tago
zatra jellemző, hogy 4 —10%-nyi kloritot is tartalmaznak a minták. A biokal- 
karenit lencsékben a kaiéit mennyisége 40—62%, a vasas dolomit 17—27% 
közötti.

A  felső szakaszon az aleurolit kőzetfajtákra általában az alacsony karbo
náttartalom a jellemző (9 — 43%, többnyire 20% alatt). A kaiéit mennyisége 
kevesebb, mint az ezt megelőző középső szakaszban (0—17%), a vasas dolo
mit mennyisége viszont 6—30%. Néhány mintában 1 — 6% sziderit mutatko
zott (24. ábra).

A terrigén ásványok közül a kvarc mennyisége jelentős (20—44%) az 
agyagásványok mellett (16—60%). A kaolinit mennyisége mindig kevesebb 
(max. 12%) az illitfélékénél (max. 40%) (25. ábra).

A bioklasztit lencsékben az ásványos összetétel az előzőkhöz hasonló. 
Egy-egy mintában max. 5%-ban káliföldpát is mutatkozott.

A  szemcsenagyság elemzések szerint a kőzetliszt-frakció 34—82% között 
változik. Homok a mintákban 127,5 — 100,4 m között nem, afölött is csak 
1 —2%-nyi mennyiségben jelenik meg. Az agyagtartalom 17—45%.

2. táblázat — Table 2

В Ba Со Cr Cu Ga Ni Pb Sr V Zr

Alsó — Lower 120 436 и об 45 22 32 20 436 111 165

Középső — Middle 113 417 10 63 33 19 3S 11 233 117 142

("első — Upper 128 962 13 46 27 17 3S 30 229 97 200

A legfelső, átmeneti szakaszon a dolomittartalom 8—88% között válto
zik, felfelé növekvő tendenciával. A törmelékes kvarc mennyisége 14—37% 
(24. ábra). Az illit típusú agyagásványok 10—40%-ot, a kaolinit és klorit 
0—10%-ot tesznek ki (25. ábra).

A homoktartalom fokozatosan növekszik: mennyisége 0—73%, zömmel 
30% körüli. Az agyagtartalom általában kicsi (11—43%), főként 20% alatti.

Geokémiai jellegek alapján a Csopaki Márga Formáción belüli három sza
kasz megbízhatóan nem különíthető el. A В-tartalom gyakorlatilag nem vál
tozik, de magasabb, mint a környező formációkban. Az alsó szakaszban a Sr 
dúsul ugyan, de ez nem tekinthető teljes értékű elkülönítési jellegnek.

Az alsó és középső szakasz átlagos nyomelem tartalmát 22 minta alapján, 
a felső szakaszét 36 minta alapján (g/t) a 2. táblázat mutatja.

Az átlagos ritkafémtartalom a Csopaki Márga Formációban végig lénye
gében azonos az Arácsi és a Hidegkúti Formációéval, de lényegesen alacso
nyabb a Ba-, Sr- és Zr-tartalom.
5*
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Mikrofácies
A vékonycsiszolat vizsgálatokat elsősorban a nagyobb karbonáttartalmú 

közbetelepülésekből végeztünk. A szöveti típusok közül a mészkőrétegekben 
a bioklasztit és a szórtan bioklasztos típusok jellemzők (1. táblázat és XXV. 
tábla, 1 — 2.). A formáció felső szakaszán a vasas dolomittal cementált bio
klasztos kalkarenitben póruskitöltő glaukonit is megfigyelhető.

A legalsó szakaszon 222,0—216,0 m között a bioklasztitok is dolomitoso- 
dást szenvedtek. Az említett szakaszon litoklázis menti (epigén) dolomitki
töltés is található. A szöveti kép alapján a keményebb márgák a finomtörme
lékes dolomitlisztes típusba sorolhatók. Egyes vékony rétegekben átkristályo
sodott dolomitpátit szövet is megfigyelhető. Alárendelten a kvarckőzetlisztes 
típus (1. táblázat) is felismerhető.

A formáció legfelső részén, két rétegben oomikrit települ 125,0—500,0 um 
nagyságú ooidokkal, a mátrixban kevés kőzetliszttel. A kőzet egésze (az ooi- 
dok is) dolomitosodott (XXVI. tábla a, 1—3.).

Szerves mikrofácies
Az alsó szakaszban a szervesanyag relatív mennyiségi értékei a „nagyon 

kevés”  és a „kevés”  kategóriák között ingadozik. A szerves mikrofácies kép 
alapján az üledéklerakódás uralkodóan az árapályövben feltételezhető. Kivé
tel ebben a 215,0—210,0 m szakasz, amelyben az üledékképződés a szubtidális 
zóna hullámbázis alatti övében zajlott.

A középső szakaszban a szervesanyag mennyisége a „nagyon kevés” 
kategóriaértéket sehol sem lépi túl. A szerves mikrofácies az árapályöv alsó 
határa körüli üledékképződést jelzi, kivéve a 169,0 — 168,0 m mélységközt, 
ahol a tengeri mikroplankton feldúsulása és a szervesanyag összetételében a 
szén relatív csökkenése erőteljesebb vízzel borításra utal.

A felső szakasz szervesanyag-tartalmának relatív mennyisége nem éri el 
a „közepes” kategóriát, sőt felső harmadában visszaesik a „nagyon kevés” és 
helyenként a „nyomokban” értékekre. A szerves mikrofácies alapján árapály
övi üledékképződés valószínűsíthető, kisebb ingadozásokkal.

A formáció legfelső, átmeneti jellegeket mutató részén tartós vízzel borí- 
tottság tételezhető fel. Az üledéklerakódás az árapályöv alatt folyhatott.

Biofácies
A biofácies a formáció alsó határán feltűnően megváltozik. A kagylók 

töredékei a Csopaki Márga Eormáció bázisán ugrásszerűen feldúsulnak. A Cri- 
noideák egyes lencsékben tömegesek. 217,7—207,3 méterközből néhány Lin
gula sp. maradvány került elő. A Foraminifera együttesre a Meandrospira 
pusilla (Но) faj fellépése (204,0 m), majd egyre gyakoribbá válása jellemző. 
A M. pusilla vezetésű Foraminifera asszociáció egészen a felső szakasz alsó 
részéig (113,0 m-ig) jellemző. Sza b ó  I. megfigyelése szerint a felső szakaszon 
az Eumorphotis cf. telleri ritka, a Gervilleia (Bakevellia) gyakori megjelenése 
a meszesebb rétegekben, a Costatoria costata előfordulásai pedig főleg a homo
kos—aleuritos rétegekben volt jellemző. Ugyanakkor hiányzik a tipikus tiro- 
lites-es márga kifejlődés faunája. A felső szakasz felső részén (71,0—68,0 m) 
pontosabban nem azonosítható Glomospirella fajok feldúsulása mutatkozik.
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Fácies-értelmezés
A Csopaki Márga Formáció normális sósvízű sekély tengerben, javarészt 

a hullámverési öv alatt, de időnként a hullámmozgatott mészhomokdombok 
környezetében keletkezett. A vizsgált alsó-triász formációk közül összességé
ben a legnyíltabb vízi és a parttól viszonylag távolabb leülepedett üledékeket 
foglalja magában. Az árácsi márgához és hidegkúti homokkőhöz képest az 
agyagás vány-spektrumban a kaolinit korábbi túlsúlyát az illitfélék túlsúlya 
váltja fel. Az illithez klorit is társul (26. ábra), ami Parham W. E. (1966) 
diagramja szerint a parttól távolibb üledékképződésre utalhat (23. ábra). 
A biokaikarenitekben megjelenő plaukonit — bár elsősorban a lassú szedi - 
mentációt jelzi — mai adatok szerint mélyebb (és hidegebb) vízben keletkező 
ásvány és a biokalkarenit-felhalmozódás zónájában is képződhet (Heckel 
Ph . H., 1972, p. 254., valamint a 41. ábra felső szelvénye).

A formáció alsójszakaszára a nyugodt vizű és a hullámok által mozgatott 
környezet sűrű váltakozása, középső részére a nyugodt vizű üledékképződés 
túlsúlya, míg felső részére a hullámok által mozgatott környezetben lerako
dott üledékek nagyobb gyakorisága, árapályövi üledékek epizodikus megjele
nése jellemző.

Az alsó szakaszon a barnásszürke, sötét színű, finomszemcsés, agyagos, 
szervesanyagban dús rétegek védett lagúnában rakódhattak le, reduktív kör
nyezetben. A közbetelepülő, vékony crinoideás, föraminiferás kalkarenit réte
gek valószínűleg a lagúnát elzáró mészhomokdombok környezetét jelzik.

A kaiéit anyagú bioklaszt szemcséket késői diagenetikus vasas dolomit 
cementálja. Az alsó szakasz legalsó részének dolomit rétegei eredetileg ugyan
csak biokalkarenitek, de utólagos dolomitosodást szenvedtek.

A középső szakasz egy veretű, vörös, finomszemcsés kőzettípusai az ár- 
apályöv alatt képződtek, míg a betelepülő biokalkarenitek itt is a sekély vízi 
mészhomokdombok: erős vízmozgását jelzik. Az üledék zöme itt is vörös színű ; 
valószínűleg az üledékgyűjtőbe került áthalmozott perm kori üledékekből szár-

26. ábra. Arácsi és Hidegkúti Formációk, Csopaki Márga Formáció. A Köveskál 9. sz. fúrás
agyagásvány-diagramja

i  =  Iliit, i-m =  illit-montmorillonit, kaol% =  kaolinit, ki =  klorit
Fig. 26. Arács and Hidegkút Formations, Csopak Marl Formation. Borehole Köveskál 9 :

clay minerals diagram
i =  illite, i-m = illite-montmorillonite, kaol% =  kaolinite, ki =  chlorite



70

mazik és a szervesanyag korlátozott akkumulációja akadályozta meg a másod
lagos redukciót.

A felső szakaszon egyrészt a biokalkarenit betelepülések gyakorisága, va
lamint a törmelékes kőzetekből álló szakaszokon az erősebb vízmozgásra utaló 
jellegek a hullámbázis, esetleg az árapályövi üledékképződés előtérbe kerülését 
jelezhetik. Felfelé- (7Ö,0 méterig) a part közelségére utaló jellegek egyre erő
sebbé válnak, majd 70,0 m fölött gyors változás észlelhető. A bioklasztos üle- 
dékképződóst finomtörmelékes—homokos szedimentáció váltja fel, a hullám- 
mozgásra utaló jellegek nélkül.

E két szintben megjelenő ooidok ismét időszakosan erősebb vízmozgást, 
egészen sekély vízi környezetet jeleznek.

A s z ó f  ő i D o l o m i t  F o r m á c i ó

Az Aszófői Dolomit Formációt (57,0—0,0 m) sárgásszürke, világosszürke, 
helyenként porózus, máshol porló dolomit építi fel. A terrigén anyag mennyi
sége igen alacsony, általában 10% alatti.

A kémiai vizsgálatok szerint a vasas dolomit mennyisége 76—96% közötti, 
zömmel 90% körüli. A kalcit 0 — 5% (27. ábra). A  terrigén ásványok közül a 
kvarc 2 —9, az illitfélék 3 — 10, a kaolinit 1—4% mennyiségben mutatható ki 
(27. ábra).

A formáció feltárt szakasza geokémiailag egységes képet mutat. Ritka- 
fémtartalma abszolút és relatív értelemben is igen alacsony, ezt és a viszony
lag magas szórás százalékokat a dolomitos jelleg csak részben indokolja. Jel
lemző az igen alacsony B, valamint Ba és Zr-tartalom. А В és Ba-tartalom erős 
csökkenése az üledékgyűjtő kiédesedésével, vagy ami ez esetben valószínűbb, 
epigenetikus átkristályosodással („tisztulással” ) magyarázható.

A formáció átlagos nyomelemtartalma 22 minta alapján (g/t): В =  25, 
B a= 70, Co= 1, 0 = 1 8 ,  Cu =  20, Ga =  5, N i= l l ,  Pb =  7, Sr =  371, V =22, Zr = 
—. 130,0 — 110,0 m között két epigenetikus baritosodási zóna állapítható meg.

27. ábra. Aszófői Dolomit Formáció. A  Köveskál 9. sz. fúrás mintáinak ásványos össze
tétele (bal oldali ábra) és agyagásvány diagramja (jobb oldali ábra) 

i =  illit, i-m =  iIlit-montmoriilonit, kaol% =  kaolinit
Fig. 27. Aszófő Dolomite Formation. Borehole Köveskál 9: mineralogical composition 

(left figure) and clay minerals diagram (right figure) 
i= illite , i-m =  iliite-montmorillonifce, kaol% =  kaolinite
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A csiszolatok vizsgálata szerint a szövet dolomit-mikropátit, mely közel 
azonos méretű (15—40 ц т ) dolomitkristályok mozaikszerű halmazából áll; 
előfordul azonban szintén átkristályosodott, foltokban az alapanyagnál nagyobb 
szemcsés dolomitot tartalmazó kőzetváltozat is (XXIII. tábla, 2.).

A szervesanyag relatív mennyisége a „kevés”  és a „nyomokban”  kategó
riák között ingadozik. A szerves mikrofácies csak a formáció alsó (57,0 — 46,0 m 
közötti) dolomitmárgás szakaszán értékelhető. E szakasz jellegei partközeli, de 
állandó vízborítású, esetleg lagunáris környezetű üledékképződésre utalnak.

Az Aszófői Dolomit fúrásban feltárt szakaszán makrofossziliát nem talál
tunk. A Foraminiferák közül a Glomospirella senghi Но faj jellemző 54,5 — 
44,5 m között. Ezen kívül a csiszolatokban Ostracodák, illetve a szakasz leg
alsó részén Crinoidea vázelemek figyelhetők meg.

Fácies-értelm ezés

Az Aszófői Dolomit Formációnak csak az alsó szakasza (57,0—44,0 m) 
értelmezhető őskörnyezeti szempontból. A mikrofosszíliák állandó vízborítású, 
partközeli üledékképződésre utalnak. A biofácies alapján a víz normális sótar
talmú lehetett (valószínűleg a későbbiekben túlsós lagúnába való átmenettel). 
A dolomitképződés a lagúna-dolomitszedimentációs modellel magyarázható, 
tehát a felsőbb vízrétegekben meginduló gipszkiválási folyamat hozhatta létre 
a zárt lagúnában azt a Ca/Mg arányt, amely az elsődleges dolomitiszap kivá
lását, illetve a mésziszap korai diagenetikus dolomitosodását eredményezhette.

Az előzőekben említett geokémiai és a szöveti jellegek késői epigenetikus 
átkristályosodást és a nyomelem összetétel megváltozását, valamint másod
lagos ásványkiválásokat is jeleznek.


